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Meise, 30 december 2016 

 
Feest van de Vlaamse Wijngilde -  Zondag 12 februari 2017 

 
Aan de voorzitter en secretaris van de commanderijen van de Vlaamse 

Wijngilde 
 

Het Nationaal Comité heeft het genoegen u vriendelijk uit te nodigen op het 

Nationaal Feest van de Vlaamse Wijngilde. Dit vindt plaats op 12 februari 2017 
in Restaurant De Lozen Boer te Lochristi. 

 
Tijdens dit topevenement viert de Vlaamse Wijngilde zijn 48ste verjaardag. 

 
Vorig gildejaar was met Argentinië voor het eerst een niet-Europees land als 

gastland op het feest aanwezig. Met succes trouwens. We keren ditmaal terug 
naar het vertrouwde Europa met de Loire als gastregio. 

 
Door omstandigheden zal de invulling van het feest enigszins anders verlopen dan 

bij vorige edities waar telkens een ruime delegatie aan wijnbouwers aanwezig 
was. Het toeval wil dat ook op 12 februari in Parijs door VinoVision voor de eerste 

maal een grote internationale beurs georganiseerd wordt met als thema 
“International cool climate exhibition”. Logisch dat de Loire hierop niet kan en mag 

ontbreken. Door zijn commercieel belang en de internationale uitstraling zijn 

wijnbouwers uit de Loire verplicht om hierop aanwezig te zijn, wat niets afdoet 
aan hun appreciatie voor de Vlaamse Wijngilde. 

 
Toch kunnen we ons verheugen in de aanwezigheid van drie domeinen, waarvan 

twee in bezit van Belgische eigenaars: Château de Minière (Kathleen Van den 
Berghe), Domaine de Juchepie (Eddy en Mileine Oosterlinck-Bracke) en Château 

Bellerive en Château de Varennes (Alain Chateau). 
 

Patrick Neyt van restaurant De Lozen Boer staat met zijn talent en ervaring garant 
voor een culinair festijn. Als groot Loire-liefhebber kan hij als geen ander zorgen 

voor schitterende combinaties tussen de loirewijnen en de verschillende 
gerechten. Alle wijnen en gerechten zijn in samenspraak met hem gekozen. Niet 

minder dan 14 wijnen, gespreid over de verschillende appellaties,  zullen de 
diversiteit en de kwaliteit van de loirewijnen etaleren. 

 

Het Nationaal Comité rekent op een enthousiaste opkomst van alle 
commanderijen. Het zou jammer zijn die unieke kans te missen, waar 

eigenzinnige wijnen en verfijnde gerechten de inspiratiebron kunnen vormen voor 
levendige gesprekken en discussies. 

 
Locatie :  Restaurant De Lozen Boer , Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi. 
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Programma : 12.30 u Verwelkoming door Nationaal Voorzitter Eric Merny 

       13.00 u Diner 
 

Menu :                       'Loiresymphonie van de Lozen Boer' 
  

Aperitiefhapjes 
Le Naturel van Sebastien Brusset - Chenin blanc uit Vouvray 

  
***** 

Tussenspel 
Muscadet - Domaine Luneau-Papin - Terre de Pierre 

  
***** 

Banket van coquilles en rauw gemarineerde vis 
 Sauvignon blancwijnen uit de Touraine en Sancerre 

  

***** 

Dorade Royale uit de Atlantische Oceaan, beurre Nantais, sel de Guérande 
Chenin blancwijnen uit Anjou, Chinon, Saumur en Savennières 

  
***** 

Een lekker stukje Salers - rund uit de Auvergne 
Cabernet francwijnen uit Bourgeuil en Chinon 

  
***** 

Blauwgeaderde kaas  

met zoete wijn uit Fay d’ Anjou 

  
***** 

Dessert  

met de Quarts de Chaume van Chateau Bellerive 

  
***** 

Mokka 

 
Prijs :  99 euro per persoon 

 

Betaling: door overschrijving op Vlaamse Wijngilde Nationaal  
BE45 4325 2345 5189 tegen uiterlijk 31 januari 2017.  

Aandacht: geen individuele betalingen, enkel via uw commanderij !  
Inschrijving: stuur een nominatieve lijst 

tegen uiterlijk 31 januari 2017  ; de commanderij vermelden !  
 

Met de beste wensen voor een bruisend 2017 namens het nationaal comité, 
 

Eric Merny      Hugo Van Landeghem 
Nationaal voorzitter    Erevoorzitter 


